
என்பெயர் - ஜார்ஜியா  
ஆங்கிலத்தில்: ஜீன்பெட் விண்டர் 

தமிழில்: குமரேசன் முருகானந்தம் 



ொன் பவகு உயேத்தில் ரமகக் கூட்டத்தின் 

ெடுவில் வாழ்ந்து வந்ரதன். அங்கிருந்து 

ஜன்னலின் வழிரய ொன் எததப் 

ொர்த்ரதரனா அதத வதேந்ரதன். 

ஜார்ஜியா ஓ' கீரெ, சிறுமியாக இருந்த 

சமயத்திலிருந்ரத உலதக தன்னுதடய 

சுயமான கண்ர ாட்டத்திரலரய 

ொர்த்தாள். 

இேவு ரெேங்களில்,  ஏ ிப்ெடி மூலமாக 

ரமரலறி, ெட்சத்திே ஒளியில் பஜாலிக்கும் 

வானத்தில் சூாியன் உதயமாவதத 

காண்ெதற்காக காத்திருந்தாள். 

தவகதறயிலும், ெிலவு பவளிச்சம் 

இருக்கும் இேவுகளிலும், குன்றுகளில் 

சுற்றித் திாிந்தாள். அவள், அங்கிருந்து 

எலும்புகதளயும், கற்கதளயும் ரசகாித்து, 

அவற்தற வதேவதற்காக வீட்டிற்கு 

பகாண்டுவந்தாள். அவள், மனதிற்குள் 

தன்தனப் ெற்றி எப்பொழுதுரம 

அறிந்தவளாக இருந்தாள். வாழ்தகயில்  

“தான் ஒரு ஓவியோக ரவண்டுபமன்று.” 



ஜார்ஜியா ஓ' கீரெ 1887 ம் ஆண்டு, 

அபமாிக்காவில் உள்ள விஸ்கான்சின் 

மாகா த்தில், ஒரு ெண்த  வீட்டில் 

ெிறந்தவள்.   



ொன் 12 வயது சிறுமியாக இருக்கும்ரொரத, ொன் 

ஒரு ஓவியோக ரவண்டுபமன்ற என் விருப்ெத்தத 

அறிந்திருந்ரதன். 



ொன் எப்ரொதுரம எனக்கு என்ன ரததவ 
என்ெதத அறிந்தவளாகரவ இருந்ரதன்.... 
ொன் சிறுமியாக இருந்தரொது 
தனியாகரவ ம ிக்க க்கில்  விதளயாடிக் 
பகாண்டிருப்ரென். 
ொன் தன்னந்தனியாக இருப்ெதில் ெிதறவாகரவ 
உ ர்ந்ரதன். 



ொன், மற்றவர்கள் பசய்யாதனவற்தற பசய்ரவன். 

என் சரகாதாிகள் இடுப்புப் ெட்தடகதள 

அ ிவார்கள் – ஆனால் ொன் அ ிந்ததில்தல. 

என் சரகாதாிகள் ஸ்டாக்கிங்க்ஸ் (கால்களில் 

அ ியும் ெீண்ட மிக  பமல்லிய காலுதறகள்) 

அ ிவார்கள் – ஆனால் ொன் அ ிந்ததில்தல. 



ரமலும், என் சரகாதாிகள் கூந்ததலப் ெின்னி 
சதட  ரொட்டுக் பகாண்டிருந்த ரொது – ொன் 

என்னுதடய கருப்பு முடிதய ெின்னாமல் காற்றில் 

ெறக்கும்ெடி விட்டிருந்ரதன். 



ொன், ஒவ்பவாரு சனிகிழதமயும், வதே கதல 

ஆசிாியாின் (ஆர்ட்ஸ் டீச்சாின்) அலமாாியில் 

இருந்த அடுக்கிலிருந்து ெடங்கதள 

ெகபலடுப்ெதற்காகரவ ெட்ட த்திற்கு சவாாி 

பசய்ரவன். 



வீட்டில், ொன் எனது அதறயின் ஜன்னல் 

வழியாக பவளிரய ொர்ப்ரென் ரமலும் 

எததக் கண்ரடரனா அதத ஓவியமாக 

வதேந்ரதன். 



ொன் எததரயனும் அழகாக்கலாம்..... 

சிக்காரகா ெள்ளியில், அருங்காட்சியகத்திலிருந்த 

சிதலகதள ொன் ெடமாக வதேந்ரதன். 



ெியூ யார்க்கில் உள்ள ெள்ளியிரல, 

காண்கின்ற காட்சிகதள அதசயா 

உயிரோட்டமுள்ள சித்திேங்களாக தினந்ரதாறும்  

ஒன்றாவது வதேந்ரதன். 

ெள்ளியிரல, எனது ஆசிாியர்களின் கருத்துக்கதள 

ெடங்களாக வதேந்ரதன். 



ஆனால், ெள்ளி ொட்கள் முடிந்த ெிறகு, 

என்னுதடய பசாந்த கருத்துருக்கதள 

கண்டறிவதற்காக ெேந்துெட்ட பவளி 

உலகத்திற்குள் ெய ப்ெட்ரடன்.  



ொன், என் சிறு ெிோயத்தின் புத்தங்களில், ரமற்கு 

ொதலவனம் என அறியப்ெட்ட படக்ஸாஸ் 

சமரவளிகளுக்கு பசன்ரறன். 

.... அங்குள்ளது ரொல ஆகாயத்தத ெீங்கள் 

ொர்த்திருக்க மாட்டீர்கள் – அது அதி அற்புதமானது.  



.... அஸ்தமிக்கும் சூாியதன ரொக்கி 

ெடக்கலாரனன். 



அந்த சமபவளியின் ஊரட பசல்லும் ெலத்த 

காற்தற உ ர்ந்ரதன். 



அதுமட்டுமல்லாமல், ொன், அஸ்தமிக்கும் 

சூாியதனயும், ஆகாயத்ததயும், அற்புதமான 

தனிதமதயயும், அவ்விடத்தின் 

பவறுதமதயயும் தீட்டத் பதாடங்கிரனன்.  

இோவும் ெகலும் விடாமல் வதேந்து 

பகாண்டிருந்ரதன். 



எனக்கு ததல சுற்றலும் மயக்க ெிதலயும் வரும் 

வதே ொன் உதழத்துக் பகாண்டிருந்ரதன். 

என் மனதிலிருக்கும்  விஷயங்கள் –  

வடிவங்களும், சிந்ததனகளும் இதுவதே எவரும் 

எனக்கு கற்று பகாடுத்தது ரொல் அல்ல.  



ஆனாலும், என்னுதட ஓவியங்கள் 

அதனத்ததயும்  கட்டி எடுத்துக்பகாண்டு, ெிற 

கதலஞர்கள் வசிக்கும் ெியூ யார்க் ெகேத்தில் 

வசிப்ெதற்காக பசன்றதடந்ரதன். 



அந்த எஃகினாலான ெள்ளத்தாக்கில் ெடந்து 

பகாண்டிருந்ரதன். 



அங்ரக, ொன் ரமகக்கூட்டங்களுடன் 

உயேத்தில் வசித்து வந்ரதன். ரமலும், எனது 

சன்னலிலிருந்து எதத ொர்த்ரதரனா அதத 

சித்திேமாக வதேந்ரதன். 



ஆனால், சில சமயங்களில், சன்னலின் வழியாக 

ொன் கண்ட காட்சி, பெடுந்தூேத்தில் 

ஆழ்ந்திருக்கும் என்தன என்னுதடய தனி 

உலகத்திற்கு அதழப்ெது ரொலிருந்தது.  



ரமலும், அந்த ெகாிலிருந்த ஒரு பூங்காதவ 

வதேந்ரதன். அங்கிருந்த பூக்கதள ொன் 

எவ்வாறாக கண்ரடரனா, மற்றதனவரும் 

அவ்வாரற கா  விரும்ெிரனன்.  



ொன் பூக்கதள பவகு அருகாதமயில் கூர்ந்து 

ரொக்கிரனன்.  



கரமலியா என்ற (ஒருவித 
ரதயிதல இனம்) பூக்கதள 

வதேந்ரதன். 

ொன் அவற்தற மிக பொிதாக வதேந்ரதன், 

ஏபனனில், மக்கள் அவற்தற 

கவனிப்ொர்கபளன்று.  



ரமலும் (ொம்புச்பசவி 

என்றதழக்கப்ெடும்) ஒரு 

விதப் பூதவ வதேந்ரதன். 

ொன் அததயும்  பொிதாக வதேந்ரதன், 

ஏபனனில், மக்கள் அவற்தற 

கவனிப்ொர்கபளன்று.  



இன்னும், கசகசா, பெடுனியா மற்றும் சூாியகாந்தி 

ரமலும் ஜிம்சன்வீட் மற்றும் ஐாிஸ் மற்றும் 

ஆப்ெிள் பூக்கள் ரொன்ற ெல பூக்கதள 

வதேந்ரதன். பூக்கதள ொன் எவ்வாறாக 

கண்ரடரனா, மற்றதனவரும் அவ்வாரற காணும் 

வதே  எனது ரதாட்டம் பூத்து குலுங்கியது. 



இருந்தாலும், ொன் ஆகாயத்தத ேசித்ரதன். 

அந்த பதாதலவு எப்ரொதுரம என்தன 

அதழப்ெதாகரவ உ ர்கிரறன். 



அங்கிருந்து, ெியூ பமக்சிக்ரகா ொதலவனத்ததச் 

பசன்றதடந்ரதன். அவ்வளவு தூேம்! ரவறு யாரும் 

அங்கு வருவதில்தல.... 

ொன் தனியாக இருப்ெதில் ெிதறவாகரவ 

உ ர்ந்ரதன். 



அது, மலர்கள் வளர்வதற்கு சாத்தியமற்ற மிகவும் 

வறண்ட ெகுதி. ஆனால் அங்கு எலும்புகள் 

கிதடத்தன. 



ொன் எலும்புகதள ரசகாித்ரதன் –– 

பொிய, சிறிய, குட்தடயான, ெீளமான 

எலும்புகள், மாடு, குதிதே, கிடா ரொன்ற 

விலங்குகளின் மண்தடரயாடுகள் ––  

அதனத்தயும் ரசகாித்து வதேவதற்காக வீட்டிற்கு 

பகாண்டு வந்ரதன். 



ஒரு ொள், அப்ெடி ஒரு எலும்தெ வானத்தத 

ரொக்கி உயர்த்திப் ெிடித்ரதன். அந்த எலும்ெின் 

துவாேத்தின் வழியாக ெீல வானத்ததக் 

கண்ரடன். கண்ட அததயும் வதேந்ரதன். 



ொன் ஆகாயத்ததக் கண்ரடன் –– 

ரமலும் அந்த பசங்குன்றுகதளயும். 

ொன் தவகதறயிலும், அந்திப்பொழுதிலும், உச்சி 

ரவதளயிலும், ெட்சத்திேங்கள் ெிதறந்த இேவு 

ரவதளகளிலும், அந்த குன்றுகளின் ஊரட சுற்றித் 

திாிந்ரதன். 



அந்த ஆகாயத்தத ரொக்கி விாிந்து அதத 

தாங்கி ெிற்ெததப் ரொன்ற ரதாற்றமுதடய 

இேண்டு பசங்குன்றுகளின் தககதளயும் ொன் 

வதேயலாரனன். 



பதாதல தூேத்திலிருந்த பெதர்னல் மதலதய 

வதேந்ரதன். ொன் அதத திரும்ெத்திரும்ெ 

வதேந்து பகாண்ரடயிருந்ரதன். மறுெடியும்-

மறுெடியும் வதேந்து பகாண்ரடயிருந்ரதன் 



ொன் அந்த மதலதய திரும்ெ திரும்ெ 

வதேந்ரதரனயானால், அததரய எனக்கு 

தருவதாக கடவுள் என்னிடம் கூறினார். 



ொன், என்னுதட மாடல் A எனும் வாகனத்தில் 

அந்த ொதலவனத்தில் குறுக்கும், 

பெடுக்குமாகவும் பசன்று திரும்ெிரனன், 

குன்றுகளில் ரமலும், கீழுமாக ஏறி, இறங்கிரனன்.  



ொன், அன்று, மதிய ரெேம் ரதனிக்கள் என்தன 

வீட்தட ரொக்கி விேட்டியடிக்கும் வதே 

என்னுதடய வாகனத்திலிருந்த வதேக் 

கூடத்திலிருந்தெடிரய வதேந்து 

பகாண்டிருந்ரதன். 



குளிர்காலத்திலும், கடுங்குளிாிரலயும் 

பெடுந்தூேத்திற்கு அப்ொல் பசன்று 

ஓவியங்கதளத் தீட்டிரனன்.  



என்தன ஊதித்தள்ளும் அளவிற்கான ெலத்த 

காற்றடித்த ரொதும் ொன் ஓவியங்கதள 

வதேந்ரதன்.  



ொன், மற்றவர்கள் பசய்யாதனவற்தற பசய்ரதன். 

இேவு வானத்தில், ஏ ிப்ெடிரயறி பசன்று சூாிய 

உதயத்திற்கு காத்திருந்ரதன்.  



ொன் உறக்கத்திலிருந்து கண் விழிக்கும்ரொது, 

விடியல் ரெே ஆகாயத்தத காண்ெதற்காக,  

ெட்சத்திேங்கள் ெிதறந்த இேவு வானத்திற்கு கீழ் 

உறங்கிரனன்,  



ொன் அந்த ொதலவனத்தில் 

தங்கியிருந்ரதன்.எனது ததல முடி 

கருதமயிலிருந்து, சாம்ெல் ெிறமாகி அந்த 

எலும்புகதளப் ரொல் பவளுத்தும் விட்டது. 

ஆனால், ொன் இன்னும் அந்த சிவப்பு 

குன்றுகளில் ெடந்து பகாண்டிருக்கிரறன். 



என்னுதடய, எலும்பு குவியல் வளர்ந்தது. 

ொதலவனத்தில் என்னுதடய பூக்கள் 

மலர்ந்தன, 

முடிவாக அந்த பெதர்னல் என்னுடயதானது. 



ரமலும், அந்த ஆகாயம் – ர ா, அது இன்னும் 

அழகாகரவ இருந்தது! ரமலும் ஒரு முதற அந்த 

ஆகாயத்தத வதேந்ரதன். 

என்னுதடய ஆகாயத்தத பொிதாக வதேந்ரதன். 

ஏபனனில் மக்கள் அதனவரும் ஆகாயத்தத ொன் 

கண்டவாரற, காண்ெதற்காக. 



ொன், வாேக் க க்கில், மாதக் க க்கில் 

தினந்ரதாறும் விடியற்காதல முதல் மாதல 

வதே வதேந்து பகாண்டிருந்ரதன். 



முடிவாக, ொன் எப்ரொது கதடசி ரமகத்திதன 

வதேந்ரதரனா, சூாியன் பெதர்னலின் ெின் 

மதறந்தான். ொன் என்னுதடய தூாிதகதய கீரழ 

தவத்ரதன். 



எனக்காக, அந்த ஆகாயத்தத 

முத்தமிடுங்கள் ... 



ஜார்ஜியா ஓ' கீரெ, 98 வயது வதே வாழ்ந்தார். 

அந்த ொட்டிலிருக்கும் அருங்காட்சியகங்களில், 

அவர் வதேந்த ஓவியங்களில் உள்ள 

பூக்கதளயும், ொதலவனங்கதளயும், 

குன்றுகதளயும், ெகேங்கதளயும், 

ஆகாயங்கதளயும் அவர் கண்டவாரற மக்களும் 

காண்கின்றனர். 




